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VILNIAUS UNIVERSITETO ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS MOKĖJIMO,
GRĄŽINIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato studentų ir klausytojų Vilniaus universitetui (toliau – Universitetas)
mokamų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo, grąžinimo, išieškojimo sąlygas, bendruosius
principus ir procedūras.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, aukštųjų
mokyklų finansavimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė) nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus
universiteto statutu, Universiteto senato nutarimais ir kitais Universiteto teisės aktais.
3. Pagrindinės Apraše naudojamos sąvokos:
3.1. metinė studijų kaina – Universiteto nustatyta ir patvirtinta studijų atitinkamoje studijų
programoje kaina vieniems studijų metams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro patvirtinta normine studijų kaina. Metinė studijų kaina skirta 60 kreditų
(ištęstinių studijų atveju – ne daugiau kaip 45 kreditams), nepriklausomai nuo studijų
programoje numatytų studijuojamų dalykų kreditų skaičiaus atitinkamais studijų metais.
3.2. studijų kredito kaina – 1 / 60 Studijų sutartyje nurodytos metinės studijų kainos (ištęstinių
studijų atveju – ne daugiau kaip 1 / 45 metinės studijų kainos) dalis;
3.3. studijų kaina semestrui – metinės studijų kainos dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į kreditų
skaičių studijų semestre. Ši kaina lygi studijų kredito kainos ir studijų semestre pasirinktų
studijuoti kreditų skaičiaus sandaugai;
3.4. studijų įmoka – įmoka, lygi studijų kainai (metinei studijų kainai ar jos daliai) ir / arba
kitiems su studijomis susijusiems mokėjimams (už dalyką (modulį), pakartotinai suteiktas
ar papildomas paslaugas);
3.5. valstybės finansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama valstybės
biudžeto lėšomis;

3.6. valstybės nefinansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama ne
valstybės biudžeto lėšomis, taip pat studijų vieta, kurios kaina apmokama tikslinio
finansavimo būdu arba skiriant studijų stipendiją;
3.7. kitos sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžtos Universiteto Studijų nuostatuose ir kituose
Universiteto teisės aktuose.

II SKYRIUS
STUDIJŲ ĮMOKOS
4. Studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą, nustatoma konkrečios studijų programos vienų
metų studijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtina
normine studijų kaina.
5. Metinė studijų kaina ir kitų su studijomis susijusių mokesčių dydis nurodomas studijų sutartyje
ar kitame studentui (klausytojui) privalomame dokumente. Jei studijų sutartyje metinė studijų
kaina nenurodyta, ji yra nustatoma taip: jei studijos buvo nutrauktos ir sudaryta nauja studijų
sutartis – mokėtina metinė studijų kaina lygi Universiteto tarybos sprendimu nustatytai
atitinkamos studijų programos, atitinkamo studijų srauto, į kurį grąžinama tęsti studijų, metinei
studijų kainai; kitais atvejais – metinė studijų kaina lygi asmens įstojimo studijuoti Universitete
metu buvusiai nustatytai atitinkamos studijų programos metinei studijų kainai.
6. Studijų įmoka, mokama už semestro trukmės studijas, atitinka studijų kainą semestrui,
apskaičiuojamą padauginus studijų kredito kainą iš studijų semestre pasirinktų studijuoti kreditų
skaičiaus.
7. Įmoką už dalyką (modulį) moka studentas (klausytojas) už pasirinktus studijų dalykus
(modulius ar jų dalis) ar asmuo, studijuojantis pagal neformaliojo švietimo programą. Ši įmoka
yra lygi studijų kredito kainai padaugintai iš studijų dalyko (modulio ar jo dalies) kreditų
skaičiaus.
8. Eksterno įmoka už dalyką (modulį) yra mokama už eksternu savarankiškai studijuotus
Universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų nustatyta tvarka laikyti leistinus dalykus
(modulius). Eksterno įmoka už dalyką (modulį) sudaro 25 procentų įmokos už dalyką (modulį)
dalį.
9. Studijų priemoka, mokama valstybės finansuojamoje vietoje studijuojančio ir studijų programą
pakeitusio studento, atitinka metinės studijų kainos dalį, kurios dydis apskaičiuojamas
vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje,
studijų programos keitimo tvarkos aprašu.

10. Įmoka už dalyko (modulio) kartojimą yra mokama už pakartotinį dalyko (modulio) studijavimą,
mokslo tiriamojo, kursinio darbo rengimą ir gynimą. Įmoka už dalyko (modulio) kartojimą yra
apskaičiuojama studijų kredito kainą padauginus iš dalyko (modulio) kreditų skaičiaus.
11. Asmenų, studijuojančių pagal neformaliojo švietimo programas, studijų kaina apskaičiuojama
vadovaujantis Vilniaus universiteto neformaliojo švietimo programų kainų apskaičiavimo
metodikos aprašu.
12. Tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu paslaugų teikimą ir įmokas už jas
reglamentuoja Papildomų pažymų apie studijas išdavimo ir paslaugų teikimo tvarka, Diplomų,
diplomų priedų ir diplomų priedėlių dublikatų išdavimo tvarka, Naudojimosi Vilniaus
universiteto bibliotekos paslaugomis bendrosios taisyklės ir kiti Universiteto teisės aktai.
13. Universitetas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeistą bazinės socialinės
išmokos dydį, bazinę mėnesinę algą arba bendrąjį Lietuvos vartojimo kainų indeksą ar Lietuvos
Respublikos Statistikos departamento skelbiamą jo ekvivalentą, gali vienašališkai indeksuoti
studijų įmoką ir kitus su studijomis susijusius mokesčius, juos proporcingai perskaičiuodamas,
vadovaudamasis Universiteto nustatyta tvarka, ir paskelbdamas apie tai Universiteto tinklapyje
likus ne mažiau kaip 30 dienų iki numatomos pakeistų mokesčių įsigaliojimo dienos.
14. Metines studijų kainas ir su studijų programų įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusių įmokų
dydžius Universiteto rektoriaus teikimu, įvertinusi Universiteto senato nuomonę, tvirtina
Universiteto taryba.

III SKYRIUS
STUDIJŲ ĮMOKŲ MOKĖJIMAS
15. Visą studijų kainą moka:
15.1.

studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;

15.2.

studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų

programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto
lėšomis;
15.3.

studentai, pakartotinai studijuojantys doktorantūroje, jeigu daugiau kaip pusę

doktorantūros trukmės jie buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis;
15.4.

studentai, pakartotinai studijuojantys pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau

kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

15.5.

studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos ar

profesinių studijų programas bei dviejose ar daugiau doktorantūrose jeigu bent viena jų
finansuojama valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
15.6.

užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7

ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos
ekonominės erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius
ir asmenis be pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu
Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
16. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės finansuojamoje vietoje
studijuojantis pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentas, įstojęs į valstybės finansuojamą
vietą nuo 2009 metų, po vertinamojo laikotarpio, kuris yra lygus vieniems mokslo metams,
netenka valstybės finansavimo studijoms, jeigu jis neatitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatyme nustatytų gero mokymosi kriterijų.
17. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
studentai, įstoję į valstybės finansuojamą vietą nuo 2009 metų, ir netekę valstybės finansavimo
studijoms, už artimiausius studijų metus turi mokėti studijų kainą, patvirtintą stojimo į
Universitetą metais.
18. Studentai, priimti į pirmosios ir antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių (išskyrus
rezidentūrą) studijų pirmo kurso valstybės nefinansuojamas studijų vietas per Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti internetinę sistemą, Universiteto
priėmimo į pirmosios pakopos studijas internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą arba
Universiteto priėmimo į antrosios pakopos studijas internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą,
studijų kainą semestrui sumoka iki pirmojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
19. Studentai, priimti į pirmosios ir antrosios pakopos pirmo kurso valstybės nefinansuojamas
studijų vietas per Universiteto Dream Apply internetinę priėmimo sistemą, metinę studijų kainą
sumoka per 15 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo studijuoti pateikimo dienos. Už studentų,
priimtų per Universiteto Dream Apply internetinę priėmimo sistemą, metinės studijų kainos už
pirmuosius studijų metus administravimą atsako Studentų akademinių reikalų skyriaus
Priėmimo poskyris.
20. Studentai, studijuojantys antro ir aukštesnių semestrų valstybės nefinansuojamose studijų
vietose, taip pat studijas atnaujinę studentai studijų kainą semestrui sumoka iki einamojo
semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
21. Klausytojai, studijų įmokas turi sumokėti per 15 darbo dienų po studijų sutarties pasirašymo
dienos.

22. Įmoka dalyko (modulio) kartojimą sumokama ne vėliau kaip iki semestro, kuriame dėstomas
norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.
23. Eksterno įmoka už dalyką (modulį) turi būti sumokėta ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
egzamino (įskaitos) laikymo.
24. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai, įstoję į valstybės finansuojamą vietą nuo 2009
metų ir netekę valstybės finansavimo studijoms Aprašo 16 punkte numatytu atveju bei sutikę
studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje pakeitus studijų sutartį, studijų kainą
semestrui sumoka iki einamųjų mokslo metų spalio 31 d.
25. Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, kamieninio akademinio
padalinio vadovo sprendimu studijų kainos semestrui mokėjimas gali būti atidėtas šio Aprašo
IV skyriuje nustatyta tvarka.
26. Studijų kainą arba jos dalį už valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantį studentą
(klausytoją) gali sumokėti studento (klausytojo) darbdaviai, taip pat kiti fiziniai ar juridiniai
asmenys. Tokiam apmokėjimui specialus susitarimas tarp Universiteto ir apmokančio kito
asmens nėra reikalingas. Kai studijų kainą už studentą sumoka kitas fizinis ar juridinis asmuo,
mokėjimo pavedime jis turi nurodyti studento vardą, pavardę, asmens kodą arba studentui
suteiktą kliento numerį ir mokėjimo paskirties numerį.
27. Studento sumokėta studijų kainos dalis gali būti kompensuojama Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
28. Rezidentai, priimti į valstybės nefinansuojamas rezidentūros studijas, metinę studijų įmoką
moka tokia tvarka:
28.1. 70 proc. metinės studijų įmokos sumos mokama dviem lygiomis dalimis einamaisiais
studijų metais. Pirmoji dalis (35 proc. metinės studijų įmokos) sumokama iki rugsėjo 10 d.,
o antroji iki sausio 10 d.;
28.2. 30 proc. metinės studijų įmokos sumos mokama užbaigus einamųjų studijų metų
programą iki liepos 10 d.
29. Doktorantai, priimti į valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijas, metinę studijų įmoką
moka tokia tvarka:
29.1.

70 proc. metinės studijų įmokos sumos mokama dviem lygiomis dalimis kiekvienais

einamaisiais studijų metais. Pirmoji dalis (35 proc. metinės studijų įmokos) sumokama per
pirmąjį mėnesį nuo einamųjų studijų metų pradžios, o antroji iki aštuntojo einamųjų studijų
metų mėnesio pabaigos;
29.2.

30 proc. metinės studijų įmokos sumos mokama kiekvienų studijų metų pabaigoje, bet

ne vėliau kaip iki paskutinio einamųjų studijų metų mėnesio pabaigos.

30. Studentams, priimtiems į Universitetą iki 2009 m., jų studijų laikotarpiu taikomos jų priėmimo
metu galiojusios studijų, finansavimo, kreditavimo ir kitos sąlygos.

IV SKYRIUS
STUDIJŲ ĮMOKŲ ATIDĖJIMAS, SUMAŽINIMAS IR LEIDIMAS MOKĖTI DALIMIS
31. Atidėta, sumažinta ar leista mokėti dalimis gali būti tik studijų įmoka, atitinkanti studijų kainą
semestrui, ir įmoka už dalyką (modulį), o rezidentams ir doktorantams – studijų įmoka,
atitinkanti metinę studijų kainą.
32. Studentui, pateikusiam prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, visos studijų įmokos
sumos mokėjimo terminas, kamieninio akademinio padalinio vadovo sprendimu, gali būti
atidėtas iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau nei iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d.
(pavasario semestre).
33. Studentui, kuris neteko valstybės finansavimo studijoms Aprašo 16 punkte numatytu atveju ir
ketina teikti prašymą dėl paskolos studijų įmokai sumokėti, kamieninio akademinio padalinio
vadovo sprendimu gali būti atidėtas studijų įmokos mokėjimo terminas iki paskolos gavimo, bet
ne ilgiau nei iki atitinkamų mokslo metų gegužės 1 d.
34. Studentui (klausytojui), kuris nėra rezidentas ar doktorantas, studijų įmoką gali būti leista
mokėti ne daugiau nei trimis dalimis. Pirmoji studijų įmokos dalis neturi būti mažesnė nei 30
procentų mokėtinos sumos ir turi būti sumokama ne vėliau nei iki einamojo semestro pirmojo
studijų mėnesio paskutinės dienos. Atidėjus arba leidus studijų įmoką mokėti dalimis, studentas
(klausytojas) privalo visiškai atsiskaityti su Universitetu iki: rudens semestre – gruodžio 1 d.,
pavasario semestre – gegužės 1 d.
35. Rezidento ar doktoranto prašymu metinės studijų įmokos mokėjimas, suderinus su kamieninio
akademinio padalinio vadovu, gali būti išdalintas kitomis dalimis nei nurodyta studijų sutartyje
ar atidėtas rezidentams – studijų, o doktorantams – mokslo prorektoriaus įsakymu.
36. Sprendimas dėl studijų kainos semestrui sumokėjimo dalimis ir (ar) mokėjimo atidėjimo
įforminamas Universiteto kamieninio akademinio padalinio vadovo įsakymu, saugomu
Universiteto Studijų informacinėje sistemoje (VUSIS).
37. Studijų įmoka gali būti sumažinta:
37.1.

remiantis kamieninio akademinio padalinio tarybos patvirtinta tvarka, studijuojančiam

Universiteto darbuotojui, taip pat studentui, kurio jo šeimos narys (tėvai, vaikai, seneliai,
vaikaičiai, sutuoktinis) dirba Universitete. Pirmosios ir antrosios pakopos, vientisosiose ir
profesinėse (išskyrus rezidentūrą) studijose studijuojančiam studentui studijų įmoka gali

būti sumažinta vienam semestrui, o rezidentui ir doktorantui – metinė studijų įmoka.
Prašymai dėl įmokos sumažinimo kartu su tiesioginio darbuotojo vadovo teikimu
pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja pareiškėjas, vadovo vardu,
neatsižvelgiant į tai, kuriame Universiteto padalinyje darbuotojas dirba. Atsižvelgiant į
darbuotojo (ar jo šeimos nario), dirbančio Universitete, darbo stažą, įmoka gali būti
sumažinta ne mažiau nei 30 % ir ne daugiau nei 90 %. Kamieninio akademinio padalinio
taryba gali nustatyti papildomą studijų įmokos sumažinimo tvarką, tačiau ji negali
prieštarauti šio Aprašo nuostatoms;
37.2.

remiantis kamieninio akademinio padalinio tarybos patvirtinta tvarka, aktyviai

Universiteto mokslinėje veikloje dalyvaujančiam studentui – vienam semestrui. Prašymai
dėl įmokos sumažinimo pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja
pareiškėjas, vadovo vardu. Visiškai nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra
pasaulio arba Europos mokslinių konkursų nugalėtojai ar prizininkai, išradimų, patentuotų
Europos patentų tarnyboje (EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų
tarnyboje (USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje (JPO) bendraautoriai. Dalinai nuo
mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra Lietuvos mokslinių konkursų
nugalėtojai ar prizininkai. Jiems įmoka gali būti sumažinta ne mažiau nei 30 % ir ne
daugiau nei 90 %. Studentams, prašantiems sumažinti ar visiškai atleisti nuo studijų įmokos
mokėjimo, privaloma pristatyti dokumentus, įrodančius moksliniame konkurse užimtą
prizinę vietą ar patento bendraautorystę. Kamieninio akademinio padalinio taryba gali
nustatyti papildomą studijų įmokos sumažinimo tvarką, tačiau ji negali prieštarauti šio
Aprašo nuostatoms;
37.3.

remiantis kamieninio akademinio padalinio tarybos patvirtinta tvarka, ne mažiau kaip

du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujančiam studentui – vienam
semestrui. Prašymai dėl įmokos sumažinimo pateikiami kamieninio akademinio padalinio,
kuriame studijuoja pareiškėjas, vadovo vardu. Dalinai nuo mokesčio gali būti atleidžiami
studentai, jei jie yra Universiteto meno kolektyvų nariai, kurie atstovaudami Universitetą
laimėjo prizines vietas, tapo laureatais arba diplomantais tarptautiniuose ar nacionaliniuose
muzikos, teatro, chorų, folkloro konkursuose arba festivaliuose. Jiems įmoka gali būti
sumažinta ne mažiau nei 30 % ir ne daugiau nei 90 %. Studentams, prašantiems sumažinti
studijų

įmoką,

privaloma

pristatyti

dokumentus,

įrodančius

tarptautiniame

ar

nacionaliniame konkurse arba festivalyje užimtą prizinę vietą. Kamieninio akademinio
padalinio taryba gali nustatyti papildomą studijų įmokos sumažinimo tvarką, tačiau ji negali
prieštarauti šio Aprašo nuostatoms;

37.4.

remiantis kamieninio akademinio padalinio tarybos patvirtinta tvarka, aktyviai

sportuojančiam ir Universitetą atstovaujančiam studentui – vienam semestrui. Prašymai dėl
įmokos sumažinimo pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja
pareiškėjas, vadovo vardu. Visiškai nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai
sportininkai, jei jie yra Olimpinės rinktinės nariai ir kandidatai, savo sporto šakos pasaulio
suaugusiųjų ir jaunimo čempionai ir prizininkai, Europos čempionai ir prizininkai, pasaulio
studentų čempionatų nugalėtojai ir prizininkai. Dalinai nuo mokesčio gali būti atleidžiami
studentai sportininkai, jei jie yra Lietuvos čempionatų nugalėtojai ir prizininkai, SELL
(Baltijos šalių studentų žaidynių) čempionai ir prizininkai, Lietuvos studentų čempionai,
Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo rinktinių nariai, Universiteto rinktinių nariai, jiems įmoka
gali būti sumažinta ne mažiau nei 30 % ir ne daugiau nei 90 %. Studentams, prašantiems
sumažinti ar visiškai atleisti nuo studijų įmokos mokėjimo, privaloma pristatyti
Universiteto sveikatos ir sporto centro rekomendaciją. Kamieninio akademinio padalinio
taryba gali nustatyti papildomą studijų įmokos sumažinimo tvarką, tačiau ji negali
prieštarauti šio Aprašo nuostatoms;
37.5.

kai studentas studijuoja mažiau kreditų, nei numatyta studijų plane – studijų įmoka

semestrui sumažinama proporcingai anksčiau studijuotų ir einamajame semestre įskaitytų
kreditų skaičiui, taip pat, studentui studijuojant pagal individualų studijų planą, studijų
įmoka semestrui sumažinama atsižvelgiant į einamajame semestre studijuojamų dalykų
(modulių) kreditų skaičių;
37.6.

kitais kamieninio akademinio padalinio tarybos studijų įmokos sumažinimo tvarkoje

nustatytais atvejais.
38. Rezidentas, įvykdęs einamųjų studijų metų rezidentūros studijų programą bei tinkamai vykdęs
studijų sutartyje numatytus finansinius įsipareigojimus, kamieninio akademinio padalinio
vadovo teikimu, Universiteto rektoriaus įsakymu gali būti atleistas nuo 30 procentų studijų
įmokos dalies.
39. Doktorantas, sėkmingai įvykdęs einamųjų metų studijų planą ir atestacijos metu įvertintas
teigiamai bei tinkamai vykdęs doktorantūros studijų sutartyje numatytus finansinius
įsipareigojimus, doktoranto vadovui ir kamieninio akademinio padalinio doktorantūros komiteto
pirmininkui pritarus, kamieninio akademinio padalinio vadovo teikimu, Universiteto rektoriaus
įsakymu gali būti atleistas nuo 30 procentų studijų įmokos dalies.

V SKYRIUS
STUDIJŲ ĮMOKŲ GRĄŽINIMAS

40. Jei pirmosios ar antrosios pakopos, vientisųjų ar profesinių (išskyrus rezidentus) studijų
studentas (klausytojas) nutraukia studijų sutartį, sumokėtos studijų įmokos, atitinkančios studijų
kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainą), grąžinamos šiais atvejais ir tvarka:
40.1. nutraukus sutartį iki semestro pradžios – grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už
semestrą (dalykų (modulių) kainos), kuriame studentas (klausytojas) nestudijavo;
40.2. nutraukus sutartį nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo
vasario 4 d. iki vasario 28 d.) – grąžinama suma, lygi 80 % studijų kainos semestrui
(studijuojamų dalykų (modulių) kainos);
40.3. nutraukus sutartį nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo
1 d. iki kovo 31 d.) – grąžinama suma, lygi 60 % studijų kainos semestrui;
40.4. nutraukus sutartį nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo
balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.), grąžinama suma, lygi 40 % studijų kainos semestrui;
40.5. nutraukus sutartį nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo
gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) – grąžinama suma, lygi 20 % studijų kainos semestrui;
40.6. nutraukus sutartį nuo sausio 1 d. (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d.) ir vėliau,
įmoka negrąžinama;
40.7. jei studentas (klausytojas) turėjo mokėti sumažintą įmoką už studijas, grąžinama suma
apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį sumažintą mokesčio dydį;
40.8. studentui (klausytojui), kuris už semestrą sumokėjo didesnę sumą nei studijų įmoka,
grąžinama suma apskaičiuojama iš sumokėtos įmokos atėmus remiantis šio Aprašo 48 punktu
nustatytos išieškomos sumos dydį. Studentui(klausytojui), kuris už semestrą sumokėjo mažesnę
sumą nei studijų įmoka, išieškomos sumos dydis apskaičiuojamas iš remiantis šio Aprašo 48
punktu nustatytos išieškomos sumos dydžio atėmus sumokėtos įmokos dydį;
40.9. visais 40.1–40.5 ir 41 punktuose nurodytais grąžinimo atvejais iš grąžinamos sumos yra
atskaitomos bankinių operacijų sąnaudos (ne mažiau nei 0,58 euro centai), jei jos taikomos.
41. Studentui (klausytojui), kuriam akademinės atostogos buvo suteiktos arba studijos sustabdytos
iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre – iki vasario 28 d.), grąžinama 100 %
sumokėtos studijų kainos už einamąjį semestrą.
42. Rezidentui ar doktorantui, studijuojančiam valstybės nefinansuojamoje vietoje ir nutraukusiam
studijų sutartį, grąžinama už likusį studijų laikotarpį (po sutarties nutraukimo) sumokėta
metinės studijų įmokos dalis.
43. Prašymas dėl studijų įmokos ar jos dalies grąžinimo pateikiamas kamieniniam akademiniam
padaliniui, vykdančiam studijų programą, kurioje asmuo studijuoja. Kamieninio akademinio

padalinio vadovas vizuoja prašymą, kuris pateikiamas Universiteto finansų departamentui,
atliekančiam įmokų grąžinimą.
44. Eksterno įmoka už dalyką (modulį) negrąžinama.
45. Studentui (klausytojui) sumokėta studijų įmoka ar jos dalis negrąžinama, jei jis yra pašalinamas
iš Universiteto dėl nepažangumo arba už šiurkščius Universiteto statuto, akademinės etikos
kodekso ir kitų studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančių norminių aktų pažeidimus.

VI SKYRIUS
STUDIJŲ ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMAS
46. Įmokų (įmokų dalių) Universitete išieškojimas vykdomas laikantis šio Aprašo, studijų sutarčių,
taip pat kitų Universiteto vidaus aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.
47. Įmokų (įmokų dalių) išieškojimas atliekamas nutraukus studijų sutartį pagal joje ir Studijų
nuostatuose numatytus atvejus, studentui sustabdžius studijas ar išėjus akademinių atostogų bei
nesumokėjusiems įmokos Aprašo III skyriuje nustatytais terminais.
48. Išieškomų įmokų (įmokų dalių) dydis nustatomas vadovaujantis šia tvarka:
48.1.

jei studentas (klausytojas) nesumoka įmokos (įmokos dalies) už semestrą ir yra

pašalinamas iš Universiteto, nutraukia studijų sutartį, skolos dydis apskaičiuojamas
remiantis šio Aprašo 40 punkte nurodytomis nuostatomis, išskyrus atvejus, kai studentas
pasirašo kitą studijų sutartį su Universitetu to paties priėmimo kito etapo metu:
48.1.1.

jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos

(įmokos dalies) ir buvo pašalintas iš Universiteto (nutraukė studijų sutartį) nuo rugsėjo
1 d. iki rugsėjo 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo vasario 4 d. iki vasario 28 d.)
– išieškoma 20 % semestro studijų kainos (studijuojamų dalykų (modulių) kainos);
48.1.2.

jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos

(įmokos dalies) ir buvo pašalintas iš Universiteto (nutraukė studijų sutartį) nuo spalio 1
d. iki spalio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d.) –
išieškoma 40 % semestro studijų kainos (studijuojamų dalykų (modulių) kainos);
48.1.3.

jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos

(įmokos dalies) ir buvo pašalintas iš Universiteto (nutraukė studijų sutartį) nuo
lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo balandžio 1 d. iki
balandžio 30 d.) – išieškoma 60 % semestro studijų kainos (studijuojamų dalykų
(modulių) kainos);

48.1.4.

jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos

(įmokos dalies) ir buvo pašalintas iš Universiteto (nutraukė studijų sutartį) nuo
gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. (atitinkamai pavasario semestre nuo gegužės 1 d. iki
gegužės 31 d.) – išieškoma 80 % semestro studijų kainos (studijuojamų dalykų
(modulių) kainos);
48.1.5.

jei studentas (klausytojas) nesumokėjo atitinkamos studijų įmokos

(įmokos dalies) ir buvo pašalintas iš Universiteto (nutraukė studijų sutartį) sausio 1 d.
ir vėliau (atitinkamai pavasario semestre birželio 1 d. ir vėliau), iš jo išieškoma suma
lygi visai semestro studijų kainai (studijuojamų dalykų (modulių) kainai);
48.1.6.

jei klausytojas per 15 darbo dienų nuo studijų sutarties pasirašymo

nesumoka įmokos už dalyko (modulio) egzamino (įskaitos) laikymą – išieškoma suma
lygi visai šiai įmokai;
48.1.7.

jei studentas (klausytojas) turėjo mokėti sumažintą įmoką už studijas,

skola apskaičiuojama atsižvelgiant į tokį sumažintą įmokos dydį.
49. Prieš įmokų (įmokų dalies) išieškojimą turi būti atliktos šios procedūros:
49.1.

Per nurodytą terminą atitinkamos studijų įmokos (įmokos dalies) nesumokėjusiam

studentui (klausytojui) elektroniniu paštu (per Universiteto Studijų informacinę sistemą
(VUSIS)) kamieninio akademinio padalinio atsakingas asmuo siunčia pranešimą (įspėjimą)
su reikalavimu padengti skolą, pašalintam (studijų sutartį nutraukusiam) asmeniui – siunčia
registruotą laišką pagal jo gyvenamąją vietą ir pranešimą studijų sutartyje nurodytu
asmeniniu elektroniniu paštu. Pranešime nurodomas tikslus skolos dydis (nesumokėta
įmoka (įmokos dalis), delspinigiai) ir sumokėjimo terminas, kuris neturi būti trumpesnis nei
30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos;
49.2.

atsižvelgiant į nustatytą skolos dydį, už kiekvieną nuo mokėjimo termino pabaigos

uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, lygūs 0,02 % nesumokėtos sumos, jei delspinigių
mokėjimas yra numatytas studijų sutartyje;
49.3. per nurodytą terminą atitinkamos studijų įmokos (įmokos dalies) nesumokėjusiam
studentui (klausytojui) nesumokėjus skolos ir delspinigių, gali būti priimamas sprendimas
kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo vadovaujantis Universiteto pažeistų teisių ir interesų
gynimo teisme inicijavimo ir teismo sprendimų vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis ir
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
50. Išieškojimas nėra taikytinas, kai Universiteto kamieninio akademinio padalinio vadovas
raštiškai patvirtina, kad studentas nepasinaudojo sutartimi įtvirtinta teise gauti mokymosi

paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (nelankė paskaitų, neatvyko į įskaitas/egzaminus ar jų
perlaikymus ir pan.) ir tas nepasinaudojimas gali būti akivaizdžiai įrodomas.
51. Studentas (klausytojas) po studijų sustabdymo ar akademinių atostogų grįžta į semestro, kurio
metu buvo sustabdytos studijos ar suteiktos akademinės atostogos, pradžią. Šiuo atveju jo
studijų kaina semestrui laikoma sumokėta, jei ji buvo sumokėta laikantis šio Aprašo nuostatų.
52. Studentas (klausytojas), kuris nutraukė studijas ar buvo pašalintas iš Universiteto, remiantis
Universiteto studijų nuostatų VII skyriumi, kamieninio akademinio padalinio sprendimu, gali
būti grąžinamas studijuoti į semestrą, kurio metu buvo nutrauktos studijos, pradžią. Tokiu atveju
studentas (klausytojas) turi sumokėti studijų kainą semestrui pagal šio Aprašo nuostatas.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
53. Universitetas, atsižvelgdamas į konkretaus studento kreditorinius įsipareigojimus Universitetui,
studijų ir kitų įmokų mokėjimo istoriją, kitus studento mokumą ir finansinį patikimumą
užtikrinančius faktus, gali nustatyti papildomas sąlygas su tuo konkrečiu studentu sudarant
naują studijų sutartį (t. y. reikalauti sumokėti už studijas iš anksto, reikalauti pateikti trečiosios
šalies garantiją ar laidavimą, nustatyti tam tikras diplomo išdavimo sąlygas, susietas su
finansinių įsipareigojimų vykdymu).
54. Šis Aprašas įsigalioja jį patvirtinus Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Šiame Apraše nustatytų studijų kainų ar kitų su studijomis susijusių ir nesusijusių mokesčių
mokėjimą administruoja Universiteto kamieniniai akademiniai padaliniai, Universiteto
Centrinės administracijos Finansų departamentas, Universiteto biblioteka, bendrabučiai.
56. Šis Aprašas viešai skelbiamas Universiteto interneto svetainėje.

